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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. 

ul. Katowicka 20, 96 – 200 Rawa Mazowiecka  

NIP: 835-156-76-30 

Regon: 100441327 

KRS: 0000296935 – Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru 

Sądowego 

Telefon: +48 46 815 40 55; 46 814 24 24 

Adres strony internetowej Zamawiającego: http://zgoaquarium.pl/, 

http://www.bip.zgoaquarium.pl/ 

E-mail: biuro@zgoaquarium.pl, odpady@zgoaquarium.pl 

E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: przetargi@zgoaquarium.pl 

 

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ 

ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY 

ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą 

dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: 

http://www.bip.zgoaquarium.pl/ 

 

III. TRYB UDZIELENIA ZMÓWIENIA  

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym – negocjacje 

fakultatywne na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej "ustawą 

p.z.p.” lub „p.z.p.", przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz 

niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej "SWZ". 

2. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej 

w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie 

art. 3 ust. 2 p.z.p. 

 

IV. INFORMACJA CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA 

NEGOCJACJI 

Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia 

złożonych ofert, a po zakończeniu negocjacji zaprasza wykonawców do składania 

ofert dodatkowych. 

 

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Główny przedmiot: 34144510 – 6 – pojazdy do transportu odpadów  

Dodatkowe podmioty: 34144511 – 3 – pojazd do zbierania odpadów 

2. Opis przedmiotu zamówienia. 

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu ciężarowego wyposażonego w 

zabudowę - urządzenie hakowe do obsługi kontenerów typu KP-36. Pojazd 
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wykorzystywany będzie głownie do przewozu kontenerów z odpadami. Przedmiot 

zamówienia winien spełniać warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące 

w Polsce przepisy prawne dla samochodów ciężarowych oraz być dopuszczony do 

obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

2) Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Zakładu ZGO Pukinin, Pukinin 

140, gm. Rawa Mazowiecka.  

3) Urządzenie nie może być prototypem, ma pochodzić z seryjnej produkcji oraz 

spełniać obowiązujące w Polsce normy i przepisy prawa. Pojazd kompletny, 

wykonany w wysokim standardzie wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, 

wykonawczych i prawnych. Przedmiotem dostawy nie może być maszyna, która po 

opuszczeniu zakładu produkcyjnego przeszła jakiekolwiek nieautoryzowane 

modyfikacje tj. modyfikacje niezaakceptowane przez producenta. Maszyna musi 

być w pełni sprawna bez ukrytych usterek.  

4) Przedmiotem zamówienia objęte są także: rozruch maszyny, szkolenie dla 

niezbędnej, wskazanej przez Zamawiającego liczby osób w zakresie obsługi, 

eksploatacji i konserwacji, odbiór techniczny u Zamawiającego. Przeprowadzenia 

szkolenia załogi w zakresie obsługi - należy udokumentować. 

5) Wszelkie koszty wykonania zamówienia, w szczególności koszty poniesione w 

związku z wyprodukowaniem bądź zakupem, transportem przedmiotu zamówienia, 

jego przekazaniem Zamawiającemu, uruchomieniem, szkoleniem personelu 

Zamawiającego oraz koszty prób i sprawdzeń przeprowadzone przed odbiorem i w 

trakcie odbioru w miejscu dostawy będą w całości poniesione przez Wykonawcę w 

ramach ceny sprzedaży. 

6) Parametry techniczne pojazdu: 

a) Podwozie 

1.  Pojazd fabrycznie nowy wcześniej nierejestrowany – rok produkcji 

2021/2022. 

Zamawiający wymaga, aby wszystkie podzespoły maszyny były 

wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 roku. 

2.  Układ napędowy 6x4,  

3.  Maksymalna Administracyjna Dopuszczalna Masa Całkowita  26.000 kg, 

4.  Klasa wytrzymałości podwozia ciężka – dla transportu na drogach o złej 

jakości nawierzchni lub drogach nieutwardzonych, 

5.  Pojedynczy układ wspomagania kierownicy, 

6.  Rozstaw osi pojazdu 5000mm 

b) Zawieszenie 

1.  Typ zawieszenia (przód: resorowane paraboliczne ; tył – trapezowe 

resorowane), 

2.  Nośność osi przedniej minimum 8.000 kg, 

3.  Nośność osi tylnych minimum 13.000 kg,  

4.  Amortyzatory przód,  

5.  Przednie i tylne stabilizatory, 

c) Układ paliwowy 

1.  Zbiornik paliwa o pojemności minimum 150 l, 

2.  Zbiornik AdBlue o pojemności minimum 30 l, 

d) Układ hamulcowy  

1.  Hamulce: przód – tarczowe; tył – tarczowe lub bębnowe 



 

 

 

2.  Hamulec silnikowy,  

e) Układ elektryczny 

1.  Akumulatory standardowe minimum 200 Ah – 2 szt.,  

2.  Alternator minimum 80 A, 

f) Dodatkowe wyposażenie podwozia 

1.  Przednia i Tylna belka przeciwnajazdowa 

2.  Nadkola tylne, 

3.  Chlapacze kół osi przedniej, 

4.  Boczne osłony przeciwnajazdowe, 

5.  
Poziom hałasu zewnętrznego zgodnie z aktualnymi przepisami ruchu 

drogowego 

g) Malowanie 

1.  Kolor podwozia, szary lub czarny, 

2.  Kolor kabiny zielony (kolor wg palety kolorów RAL - 6002) 

h) Układ napędowy 

1.  Silnik o zapłonie samoczynnym – turbodoładowany, 

2.  Pojemność silnika minimum 10 dm
3,
 

3.  Rodzaj paliwa Diesel, 

4.  Norma emisji spalin Euro 6, 

5.  Bezpośredni wtrysk paliwa, 

6.  Moc maks. minimum 400 KM, 

7.  Ogranicznik prędkości 85 - 89 km/h, 

8.  Płyn chłodniczy niezamarzający minimum (– 25) stopni C, 

i) Skrzynia biegów  

1.  Skrzynia biegów zautomatyzowana, 

2.  Bez pedału sprzęgła, 

3.  Przystawka odbioru mocy na silniku , 

4.  Blokada mechanizmu różnicowego,  

j) Koła/felgi/opony 

1.  Obręcze kół stalowe,  

2.  Opony renomowanej marki Michelin/Goodyear/Bridgestone/Continental, 

k) Wyposażenie dodatkowe 

1.  Kliny pod koła, 2 szt., 

2.  Podnośnik, 

3.  Kompletny zestaw narzędzi, 

4.  Gaśnica minimum 2kg, 

5.  Trójkąt ostrzegawczy 1 szt., 

6.  Apteczka pierwszej pomocy z kompletnym wyposażeniem,  

7.  Kamizelka odblaskowa 1 szt., 

l) Kabina  

1.  Typ kabiny – dzienna,  

2.  Kierownica z lewej strony, 

3.  Wyposażona w stopnie ułatwiające wchodzenie i wychodzenie z kabiny, 

4.  Zawieszenie kabiny 4-punktowe mechaniczne, 

5.  Elektrycznie sterowane szyby kierowcy i pasażera, 

6.  Elektrycznie regulowane lusterka po stronie kierowcy i pasażera, 

7.  Elektryczne podgrzewanie lusterek,  

8.  Lusterko po stronie kierowcy i pasażera sferyczne zgodne z dyrektywą 



 

 

 

EC 2003/97, 

9.  Lusterko szerokokątne po stronie kierowcy i pasażera, 

10.  Lusterko przednie rampowe, 

11.  Dodatkowe okno z tyłu kabiny 

12.  

Tabliczka z napisem „ODPADY” koloru białego o wymiarach 400 mm 

szerokości i 300 mm wysokości. Umieszczony na niej napis „ODPADY” 

naniesiony wielkimi literami koloru czarnego o wysokości minimum 100 

mm i szerokości linii minimum 15 mm. Jeżeli ze względu na wielkość lub 

konstrukcję środka transportu brakuje na nim powierzchni do 

umieszczenia tablicy o wyżej wymienionych wymiarach, dopuszcza się 

zmniejszenie wymiaru tablicy do minimum 300 mm szerokości i 

minimum 120 mm wysokości. W tym przypadku wysokość napisu 

„ODPADY” powinna mieć minimum 80 mm, a szerokości linii minimum 

12 mm. 

13.  
Oklejenie kabiny wg projektu Zamawiającego, folią o wysokiej jakości 

odporną na promieniowanie UV,  

m) Oświetlenie 

1.  Typ reflektorów, H7, 

2.  Lampy tylne montowane na wspornikach wyposażone w osłony 

metalowe, 

3.  Światła do jazdy dziennej typu LED , 

4.  Lampa ostrzegawcza typu LED zespolona montowana na dachu kabiny  

5.  Lampy obrysowe boczne i tylne, 

6.  Sygnał akustyczny ostrzegający o cofaniu, 

7.  Minimum 2 reflektory robocze typu LED na tylnej ścianie kabiny (po 

lewej i prawej stronie) 

n) Wyposażenie wewnętrzne 

1.  Fotel kierowcy komfortowy, pas bezpieczeństwa zintegrowany z fotelem, 

2.  
Fotel pasażera, pas bezpieczeństwa zintegrowany z fotelem lub 

montowany na słupku, 

3.  Podłokietniki w fotelu kierowcy, 

4.  Tapicerka fotela kierowcy winyl, 

5.  Tapicerka foteli pasażerów, winyl, 

6.  Deska rozdzielcza nielakierowana, 

7.  Materiał ścian kabiny winyl, 

8.  Panele drzwi plastikowe, 

9.  Dywaniki podłogowe gumowe, 

10.  
Wentylacja i ogrzewanie kabiny, sterowanie układem wentylacji 

manualne, 

11.  Klimatyzacja automatyczna, 

12.  

Zestaw wskaźników ze wszystkimi podstawowymi funkcjami. 

Wyświetlacz z komputerem pokładowym na wyposażeniu. Cztery 

mierniki wskazujące: prędkość (km/h), prędkość obrotową, temperaturę 

silnika i poziom paliwa, 

13.  Wskaźnik ciśnienia powietrza, 

14.  

Tachograf cyfrowy zgodnie z rozporządzeniem 165/2014 z dnia 

04.02.2014 r. Parlamentu i Rady Europejskiej i załącznikiem 1C 

(2016/799/UE) 

15.  Układ monitorowania pasa ruchu, 



 

 

 

16.  
Układ ostrzegający o niebezpieczeństwie kolizji z funkcją hamowaniem 

awaryjnym, 

17.  Immobilizer,  

18.  Tempomat, 

19.  Liczba kluczyków min. 2, 

20.  Radio FM + antena,  

21.  Radio CB + antena, 

22.  Regulowana kolumna kierownicy, 

23.  Oświetlenie wnętrza kabiny, 

24.  Osłona przeciwsłoneczna, 

25.  Boczna osłona przeciwsłoneczna , 

26.  Gniazdko w kabinie 12V, 

o) Specyfikacja techniczna zabudowy 

1.  Zabudowa fabrycznie nowa – rok produkcji 2021/2022 

2.  Nominalna moc załadunkowa 20t 

3.  Maksymalna długość przewożonych kontenerów 7100 mm 

4.  
Teleskopowane ramię główne, długość teleskopowania minimum 1500 

mm 

5.  Blokada hydrauliczna kontenera 

6.  Ciśnienie robocze min.260 Mpa 

7.  Zbiornik oleju min 40 l. 

8.  
Wszystkie elementy urządzenia hakowego wykonane w technologii 

spawanej, 

9.  Szerokie rolki zapewniające stabilność prowadzenia kontenera 

10.  Rama zabudowy hakowej wykonana z wysoko gatunkowej stali, 

11.  Sterowanie z wewnątrz i z zewnątrz pojazdu (bez elektrozaworów), 

12.  Uszczelnienia siłowników hydraulicznych renomowanej firmy,  

13.  Rozdzielacz hydrauliczny, 

14.  Światła obrysowe,   

15.  Osłona lamp tylnych, 

16.  
Konstrukcja stalowa piaskowana, malowana farbą podkładową 

epoksydową , oraz malowana nawierzchniowo farbą poliuretanową. 

17.  

Urządzenie hakowe wykonywane według norm obowiązujących w Unii 

Europejskiej  

i spełniające wszelkie warunki związane z normami BHP 

obowiązującymi w Polsce. 

 

3. Gwarancja 

1) Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji na zakupiony pojazd 

(podwozie i zabudowa) licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 

Ostateczny okres udzielonej gwarancji Wykonawca wskaże w formularzu 

ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Okres gwarancji Zamawiający 

ustanowił jednym z kryteriów oceny ofert.  

2) Gwarancja obejmująca całość podwozia wraz z zamontowanym wyposażeniem 

dodatkowym i osprzętem. 

3) Gwarancja obejmująca całość zabudowy wraz z zamontowanym wyposażeniem 

dodatkowym i osprzętem. 



 

 

 

4) W trakcie gwarancji, w ramach zaproponowanej ceny ofertowej, 

przeprowadzane będą wszelkie przeglądy (serwis i konserwacja) wymagane DTR, a 

także naprawy oraz usuwanie usterek wynikających z przyczyn tkwiących w 

dostarczonym/wykonanym przedmiocie umowy. Wymaga się, aby serwis w okresie 

gwarancji był wykonywany przez podmioty uprawnione, posiadające stosowną 

autoryzację producenta, o ile takie wymaganie wynika z gwarancji producenta.  

5) Wykonawca zapewni serwis. Wykonawca winien posiadać zaplecze w postaci 

serwisu stacjonarnego na terenie Polski (warsztat naprawczy) oraz serwisu 

mobilnego. Wykonawca gwarantuje, że przeglądy w okresie gwarancji wliczone 

będą w cenę urządzenia/maszyny. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia 

czynności naprawczych w czasie nieprzekraczającym 48 godzin, z wyłączeniem 

niedziel, innych dni ustawowo wolnych od pracy w tym sobót, od zgłoszenia faktu 

wystąpienia usterki lub wady przez Zamawiającego drogą elektroniczną (e-mail), 

faksem lub telefonicznie.  

6) Wykonawca odpowiada za wady również po upływie okresu gwarancji, jeżeli 

Zamawiający zawiadomił wykonawcę o powstaniu wady przed upływem okresu 

tejże gwarancji.  

7) Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu gwarancji nie obejmuje uszkodzeń 

wynikających z nieprawidłowej eksploatacji i uszkodzeń mechanicznych 

spowodowanych przez Zamawiającego wynikłych na skutek:  

a) eksploatacji maszyny przez Zamawiającego niezgodnie z jej przeznaczeniem, w 

związku z niestosowaniem się Zamawiającego do instrukcji obsługi maszyny,  

b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych 

przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby).  

4. Informacje dodatkowe. 

1) Ilekroć w SWZ przedmiot zamówienia został określony poprzez wskazanie 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, intencją Zamawiającego było 

przedstawienie „typu” materiału, urządzenia bądź technologii.  

2) Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wymagań przepisów prawa 

ochrony środowiska i przepisów BHP obowiązujących w Zakładzie ZGO Pukinin.  

3) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie wszystkie swoje koszty 

wynikające z SWZ. 

4) Wykonawca udziela pozwolenia na zainstalowanie dodatkowego wyposażenia tj. 

systemu monitorowania maszyny (nie będącego przedmiotem niniejszego 

zamówienia) po przekazaniu maszyny, bez prawa do ograniczenia gwarancji dla 

maszyny z tego tytułu. 

5) Pojazd musi posiadać niezbędne regulacje i pomiary dopuszczające samochód 

do użytkowania, niezbędną dokumentację w języku polskim i pozwolenia określone 

prawem dla eksploatacji (również pod względem BHP). 

6) Wraz z dostarczeniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do 

dostarczenia: 

a) Szczegółowej specyfikacji technicznej oferowanej maszyny - w języku polskim; 

b) Dokumentacji umożliwiającej rejestrację pojazdu m.in. certyfikatu CE dla 

zabudowy, karty pojazdu - w języku polskim; 



 

 

 

c) Dokumentu potwierdzającego, że dostawca maszyny jest producentem lub 

autoryzowanym przedstawicielem producenta - w języku polskim; 

d) Projektu umowy serwisowej przez okres gwarancji wraz z czasookresami 

przeglądów- w języku polskim; 

e) DTR – instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim dla pojazdu, 

zabudowy i wyposażenia dodatkowego w 2 egzemplarzach (papierowy i PDF 

załączony na etapie przekazywania maszyny) - w języku polskim; 

f) Katalogu części zamiennych (załączony na etapie przekazywania maszyny) - w 

języku polskim lub angielskim; 

g) Książki lub karty gwarancyjnej (załączona na etapie przekazywania maszyny) - 

w języku polskim; 

h) Książki rewizyjnej UDT – aktualne badanie UDT zezwalające użytkowanie 

zabudowy. 

i) Instrukcję obsługi ze schematem hydraulicznym i schematem instalacji 

elektrycznej. 

 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ 

WYKONAWCĘ WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO 

DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Nie dotyczy 

 

VII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE 

STOSUNKU PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH O KTÓRYCH MOWA 

W ART. 95 

Nie dotyczy. 

 

VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia w terminie zaoferowanym w 

formularzu ofertowym. Maksymalny termin wykonania zamówienia wynosi 270 dni 

od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia.  

 

IX. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI TEJ UMOWY 

1. Wybrany wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik 

nr 8 do SWZ. 

2. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

3. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem 

art. 454 i art. 455 p.z.p. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści 

wybranej oferty w zakresie wskazanym we wzorze umowy. Zmiana umowy 

wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej. 



 

 

 

 

X. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

1. Zamawiający wymaga złożenia z ofertą zestawienia parametrów technicznych  

samochodu specjalistycznego - hakowca do oceny zgodności zaoferowanego 

przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.  

2. Zamawiający informuje, iż w odniesieniu do powyższych przedmiotowych 

środków dowodowych będzie miała zastosowanie procedura, o której mowa w art. 

107 ust. 2 ustawy p.z.p.  

 

XI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku 

do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:  

1) w art. 108 ust. 1 p.z.p.;  

2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4 p.z.p., tj. wykonawcę w stosunku, do którego otwarto 

likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, 

zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona 

albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

3) w art. 109 ust. 1 pkt 5 p.z.p., tj. wykonawcę, który w sposób zawiniony 

poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 

szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

4) w art. 109 ust. 1 pkt 7 p.z.p., tj. wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego 

stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał 

albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z 

wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, 

co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, 

wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 

5) w art. 109 ust. 1 pkt 8 p.z.p., tj. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego 

działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału 

w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 

podmiotowych środków dowodowych; 

6) w art. 109 ust. 1 pkt 10 p.z.p., tj. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności 

lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć 

istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

2. Wykluczenie wykonawcy następuje z uwzględnieniem okoliczności określonych 

zgodnie z art. 111 oraz art. 110 p.z.p.  

3. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa 

w art. 110 ust. 2 p.z.p., są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 

uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte 



 

 

 

przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 

zamawiający wyklucza wykonawcę. 

 

XII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące:  

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:  

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów:  

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie 

min. 1 umowy na dostawę pojazdu ciężarowego wyposażonego w zabudowę - 

urządzenie hakowe o wartości zamówienia nie mniejszej niż 500.000,00 zł netto, 

wykonanej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w 

niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie.  

2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie 

posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych 

interesów w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć 

negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

 

XIII. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW 

WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. Zaleca się, aby dla sporządzenia oświadczenia wykonawca 

posłużył się formularzem zgodnym z treścią załącznika nr 2 SWZ. Informacje 

zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie 

składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. 

2. Zamawiający zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy przed wyborem najkorzystniejszej 

oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia 

podmiotowych środków dowodowych: 

1) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw 



 

 

 

wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7, 8 i 10 

p.z.p. - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ; 

2) Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 

16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), 

z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie 

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego 

wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia 

stanowi załącznik nr 7 do SWZ; 

3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 

p.z.p. sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

4) Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały 

wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 

inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz, którego dostawy zostały 

wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy – wzór wykazu dostaw 

stanowi Załącznik nr 3 do SWZ; 

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast: 

1) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 2 

pkt 3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie 

zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego 

działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej 

tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 

przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

4. Dokumenty, o których mowa ust. 3 pkt 1), powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli 

może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 

wykonawca wskazał w dokumencie oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

p.z.p. dane umożliwiające dostęp do tych środków, Wykonawca nie jest 

zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność. 



 

 

 

6. Jeżeli wykonawca nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub są one 

niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wezwie wykonawcę odpowiednio 

do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że 

oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie 

lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

7. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych podmiotowych środków dowodowych. 

8. Jeżeli złożone przez wykonawcę podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości 

zamawiającego, może zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w 

posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny 

spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji 

lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub 

dokumentów. 

9. Podmiotowe środki dowodowe sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach 

danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem 

formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju 

przekazywanych danych. 

10. Podmiotowe środki dowodowe przekazuje się: 

a) w przypadku, gdy zostały wystawione, jako dokument elektroniczny przez 

upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby - przekazuje się ten 

dokument elektroniczny; 

b) w przypadku, gdy zostały wystawione, jako dokument w postaci papierowej 

przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby - 

przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem 

w postaci papierowej.  

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w 

zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej może dokonać również notariusz. Przez cyfrowe odwzorowanie należy 

rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w 

postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez 

konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

c) w przypadku, gdy nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż 

wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

podmiot udostępniający zasoby - przekazuje się je w postaci elektronicznej i 

opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym. 



 

 

 

d) w przypadku, gdy nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż 

wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

podmiot udostępniający zasoby a sporządzono je, jako dokument w postaci 

papierowej i opatrzono własnoręcznym podpisem - przekazuje się cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające 

zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.  

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych 

środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności 

cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać 

również notariusz. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument 

elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, 

umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności 

bezpośredniego dostępu do oryginału. 

11. W przypadku, gdy oświadczenia lub podmiotowe środki dowodowe o których 

mowa w rozdziale XIII SWZ zawierają informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w 

celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i 

odpowiednio oznaczonym pliku. 

12. Oświadczenia i podmiotowe środki dowodowe przekazuje się środkiem 

komunikacji elektronicznej wskazanym w rozdziale XVI SWZ. 

13. Ocena spełniania przez wykonawców określonych przez Zamawiającego warunków 

będzie oparta na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów 

określonych w SWZ.  

 

XIV. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 

udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków prawnych. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 

potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 2, 

potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi 

zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w 

szczególności: 



 

 

 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 

ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, a także bada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.  

5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z 

wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę 

poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo 

wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na 

zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie 

składania oferty nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji 

podmiotów udostępniających zasoby. 

8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby: 

1. składa wraz z ofertą zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia 

niezbędnych zasobów wykonawcy – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 

do SWZ;  

2. w terminie określonym zgodnie z rozdziałem XIII ust. 2 SWZ, przedkłada w 

odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia i dokumenty wskazane w 

rozdziale XIII ust. 2 pkt. 1) i pkt. 3). 

3. składa wraz z ofertą oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do SWZ 

wystawione przez podmiot udostępniający niezbędne zasoby – w zakresie, w 

którym go dotyczy.  

9. Do podmiotów udostępniających zasoby mających siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowienia rozdziału 

XIII ust. 3, 4, 5 stosuje się odpowiednio. 

 

XV. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim 

przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 



 

 

 

postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej winno być załączone do 

oferty. Z treści załączonego do oferty pełnomocnictwa winien jednoznacznie 

wynikać zakres umocowania oraz dane mocodawców i pełnomocnika. 

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do SWZ składa każdy z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to wstępnie potwierdza 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w 

zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.  

3. Oświadczenie i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z 

postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

4. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, przed podpisaniem umowy wykonawcy zobowiązani będą przedłożyć 

Zamawiającemu umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie 

ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne.  

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, 

określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.  

6. Zamawiający będzie weryfikował spełnienie warunków udziału wykonawcy w 

postępowaniu dla wszystkich wykonawców wspólnie (łącznie). 

7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

8. Zamawiający nie określa – na podstawie art. 117 ust. 1 p.z.p. – szczególnych, 

obiektywnie uzasadnionych, sposobów spełniania przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu, 

uzasadnionych charakterem zamówienia oraz proporcjonalnych.  

9. Zamawiający nie określa – na podstawie art. 58 ust. 4 pz.p. – wymagań związanych 

z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych 

Wykonawców, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne 

do jego przedmiotu. 

 

XVI. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY 

UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ 

Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH 

TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA 

I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym 

a wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji 

elektronicznej:  

1) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/; 

2) ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal - obowiązkowo w zakresie składania, 

zmiany lub wycofania oferty przez wykonawcę; 

https://miniportal.uzp.gov.pl/


 

 

 

3) poczty elektronicznej Zamawiającego: email: przetargi@zgoaquarium.pl – 

w szczególności do składania wniosków o wyjaśnienie SWZ, uzupełniania 

dokumentów, czy składania innych oświadczeń i wyjaśnień. 

2. Zamawiający zaleca wykonawcom, aby komunikowali się z Zamawiającym za 

pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany powyżej.  

3. Wykonawca w celu złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.  

4. Złożenie oferty pod rygorem nieważności następuje w formie elektronicznej lub 

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

wyłącznie za pośrednictwem dedykowanego formularza pn. „Formularz do 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP 

(https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz udostępnionego przez miniPortal 

(https://miniportal.uzp.gov.pl/).  

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkowania sytemu 

miniPortal oraz Regulaminie ePUAP, które dostępne są na stronach internetowych. 

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji 

wynosi 150 MB.  

7. Identyfikator postępowania i link z dostępem do postępowania na miniPortalu 

niezbędne do zaszyfrowania i złożenia oferty dostępne są na stronie internetowej 

Zamawiającego.  

8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych 

informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.  

9. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na 

ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofanie oferty lub wniosku 

oraz do formularza do komunikacji. 

10. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń składane są przez wykonawcę za pośrednictwem formularza do 

komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 

dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów 

lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: 

przetargi@zgoaquarium.pl (z wyłączeniem składania ofert).  

11. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody 

z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 

grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji 

oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

lub konkursie (Dz. U z 2020 r. poz. 2452 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju, Pracy i technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń, 



 

 

 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415 z późn. 

zm.).  

12. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy 

odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawie wymagającej 

zachowania przewidzianych w postępowaniu zasad komunikacji.  

13. Zamawiający niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert, udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania do treści SWZ, pod 

warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie 

później niż na 4 dni przed upływa terminu składania ofert.  

14. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminach, o których mowa w ust. 13, 

przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 

zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego 

przygotowania i złożenia ofert. 

15. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku, o którym mowa w ust. 13.  

16. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa 

w ust. 13, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz 

obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

17. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert 

Zamawiający może zmodyfikować treść SWZ.  

18. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których mowa 

w art. 280 ust. 2 i 3 p.z.p., przekazuje wykonawcom, którym przekazał SWZ, bez 

ujawniania źródła zapytania. 

19. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie 

internetowej http://www.bip.zgoaquarium.pl/. 

 

XVII. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW 

KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, W TYM W PRZYPADKU 

ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, 

ART. 66 I ART. 69 

Zamawiający nie określił innego sposobu komunikacji z wykonawcami niż przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej. 

 

XVIII. OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ ZWYKONAWCAMI 

Pod względem merytorycznym: Pan Łukasz Wasilewski tel. 46 814 24 24. 

Pod względem formalnym: Pani Katarzyna Mirowska tel. 46 814 24 24. 

 

XIX. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy 

czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 

składania ofert, przez okres 30 dni, tj. do dnia 24.05.2022 r. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem 

terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający przed upływem 

http://www.bip.zgoaquarium.pl/


 

 

 

terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie 

zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy 

niż 30 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia 

przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie 

terminu związania ofertą.  

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 3, następuje wraz z 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe z 

wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w 

wysokości: 8.000,00 zł (słownie: ośmiu tysięcy złotych 00/100);  

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie 

do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa 

w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 p.z.p. 

3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 

następujących formach:  

1) pieniądzu; 

2) gwarancjach bankowych;  

3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 

4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Santander Banku 

Polska S.A nr rachunku 04 1500 1689 1216 8007 2937 0000 z adnotacją "Wadium - 

nr postępowania ZP/05/2022”.  

 UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty 

termin uznania rachunku Zamawiającego. 

5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej 

poniższe wymagania: 

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę 

wadium przez wykonawcę określone w p.z.p., bez potwierdzania tych 

okoliczności;  

2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty 

całej kwoty wadium;  

3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;  

4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin 

związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień 

składania ofert); 

5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer 

przedmiotowego postępowania; 

6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: ZGO AQUARIUM Sp. z o. o.  

7) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała 



 

 

 

swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej 

treści wynikało, że zabezpiecza ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia (konsorcjum); 

8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.  

6. W przypadku wniesienia wadium w formie: 

1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;  

2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz 

z ofertą.  

7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy 

lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub 

złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 

p.z.p. zostanie odrzucona. 

8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p. 

 

XXI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć w ofercie: 

1) formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.  

2) załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.  

125 ust. 1 p.z.p. Oświadczenie składają odrębnie: 

- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak 

podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu; 

- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim 

przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot 

udostępnia swoje zasoby wykonawcy; 

3) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w przypadku gdy 

Wykonawca, w celu spełnienia warunków, będzie polegał na zdolnościach 

ekonomicznych, technicznych lub zawodowych innych podmiotów - o którym 

mowa w Rozdziale XIV ust. 8 pkt. 1) SWZ  (załącznik nr 5 do SWZ)(jeżeli 

dotyczy);  

4) dowód wniesienia wadium;  

5) zestawienie parametrów technicznych – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ; 

6) pełnomocnictwo – (jeżeli dotyczy): 

- gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika 

z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem 

pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa 



 

 

 

obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia 

oferty i podpisania umowy.  

- w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument 

pełnomocnictwa, z treści, którego będzie wynikało umocowanie do 

reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców 

należy załączyć do oferty.  

2. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 

wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być 

sporządzone zgodnie z tymi wzorami.  

3. Wykonawca w celu złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.  

4. Złożenie oferty pod rygorem nieważności następuje w formie elektronicznej lub w 

postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

wyłącznie za pośrednictwem dedykowanego formularza pn. „Formularz do złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP 

(https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz udostępnionego przez miniPortal 

(https://miniportal.uzp.gov.pl/).  

5. W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do 

reprezentacji wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie 

właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy, do oferty należy dołączyć 

dokument pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w takiej 

samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej 

kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w 

formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 

ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie 

notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez 

opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być 

uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobisty w ogólnie dostępnych formatach danych, w 

szczególności w formatach pdf, doc, docx, jpg, ze szczególnym wskazaniem na pdf. 

7. Wszelkie dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SWZ składane przez 

Wykonawców oraz dokumenty składane przez podmioty wspólnie ubiegające się o 

zamówienie, podmioty na których zdolnościach polega Wykonawca, podwykonawcy 

składane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w 

sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 poz. 

2415); Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i 

przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 



 

 

 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. u. z 2020 poz. 2452). 

8. Wszystkie pliki składające się na ofertę należy skompresować do jednego pliku 

archiwum (ZIP).  

9. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1010 ze zm.), wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, 

zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżone informacje należy złożyć w 

wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.  

10. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z 

przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi wykonawca składający ofertę. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

11. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie 

dokumentów, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 

12. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert 

lub oferty zawierającej propozycje wariantowe podlegać będzie odrzuceniu. 

13. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

14. Ofertę sporządza się w języku polskim. 

 

XXII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. 

2. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla 

wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. 

3. W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na 

którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

4. Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym przez  osoby uprawnione do reprezentowania 

wykonawcy w obrocie gospodarczym. 

5. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

6. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w 

poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym 

pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący 

tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 

należy ten plik zaszyfrować. 

7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

8. Wykonawca przygotuje elektroniczną ofertę, podpisuje ją kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, szyfruje ofertę i 

https://miniportal.uzp.gov.pl/


 

 

 

wysyła ją do Zamawiającego za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

dostępnych na platformie ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa – 

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.) i udostępnionych również na miniPortalu. 

9. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, 

stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów 

np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji 

plików.  

10. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania 

oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

11. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 

zmiany ani wycofać złożonej oferty.  

12. Ofertę o treści zgodnej z niniejszą SWZ należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 25.04.2022 r., do godz. 10:00. 

13. UWAGA! za datę przekazania oferty, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.  

 

XXIII. TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie 

później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, 

tj. 25.04.2022 r., o godzinie 10:30.  

2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, 

w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia oferty 

w terminie określonym przez Zamawiającego otwarcie ofert następuje niezwłocznie 

po usunięciu awarii. 

3. Zamawiający przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania http://www.bip.zgoaquarium.pl/ informację o kwocie jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert 

dostępnego po zalogowaniu się Zamawiającego w zakładce Deszyfrowanie na 

miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których 

oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

6. Zgodnie z p.z.p. Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji 

otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji 

otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a ma 

jedynie takie uprawnienie. 

 

XXIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca poda cenę oferty w formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru 

stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ, jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty 

http://www.bip.zgoaquarium.pl/


 

 

 

podatku od towarów i usług (VAT) z wyszczególnieniem stawki podatku od 

towarów i usług (VAT).  

2. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe. 

3. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku zarówno przy kwotach netto, VAT jak i brutto, przy 

czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe 

zaokrągla się do 1 grosza; 

4. Wykonawca poda w formularzu ofertowym stawkę podatku od towarów i usług 

(VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego 

na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej 

stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w 

obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe 

przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy p.z.p. w związku z art. 

223 ust. 2 pkt 3 ustawy p.z.p.).  

5. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych 

polskich (PLN).  

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, 

jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie. 

7. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert. 

8. Cena oferty powinna być obliczana z uwzględnieniem art. 225 ustawy p.z.p. Jeżeli w 

postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej 

w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z 

tymi przepisami. W takim przypadku wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany 

poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 

wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

9. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 

wariantowości cen. 

10. Zamawiający nie dopuszcza podawania cen ofertowych w walutach obcych. 

11. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 

‒ niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

Zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na 

poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak 

odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie 

omyłki. 

12. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco 

niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego 



 

 

 

co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 

określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 

zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie 

wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych, w szczególności w 

zakresie określonym w art. 224 ust. 3 p.z.p. 

13. W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie będzie niższa o co 

najmniej 30% od: wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów 

i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen 

wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 

pkt 1 i 10, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, 

chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają 

wyjaśnienia. 

14. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną, podlega oferta wykonawcy, który nie 

udzieli wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z 

dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny.  

 

XXV. OPIS KRYTERIÓW, OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT  

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował 

następującymi kryteriami oceny ofert: 

Lp. Nazwa kryterium Waga w % Punkty 

a) Cena (C) 75 max. 75 

b) Termin dostawy przedmiotu zamówienia (T) 15 max. 15 

c) Gwarancja (G) 10 max. 10 

Wykonawca może zdobyć max. 100 pkt, przy czym 1 pkt = 1%.  

 

2. Ocena ofert dokonywana będzie według następujących wzorów: 

a) Sposób wyliczenia punktów w kryterium cena (C) 

Oferty będą oceniane według powyższego kryterium w skali od 0 do 75 pkt. przez 

członków komisji przetargowej. 

Cena oferty - punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie ceny 

ofertowej podanej w formularzu ofertowym. Wykonawca, który zaproponuje 

najniższą cenę otrzyma 75 pkt., pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów, 

według wzoru: 

 

C = (Cmin / Cx ) x 75 pkt. 

 

gdzie: 

C - liczba punktów oferty w kryterium cena 

Cmin - najniższa cena oferowana spośród wszystkich ofert  

Cx - cena oferty badanej 

 

b) Sposób wyliczenia punktów w kryterium termin dostawy przedmiotu zamówienia 

(T)  



 

 

 

Termin dostawy - punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie terminy 

dostawy przedmiotu zamówienia podanej w formularzu ofertowym. Wykonawca, 

który zaproponuje najkrótszy termin dostawy otrzyma 15 pkt., pozostali wykonawcy 

odpowiednio mniej punktów, według wzoru: 

 

T = (Tmin / Tx ) x 15 pkt. 

 

gdzie: 

T - liczba punktów oferty w kryterium termin dostawy 

Tmin - najkrótszy oferowany termin dostawy spośród wszystkich ofert  

Tx – termin dostawy oferty badanej 

 

Oferta zawierająca termin dostawy dłuższy niż 270 dni zostanie odrzucona.  

 

c) Sposób wyliczenia punktów w kryterium gwarancja (G)  

Oferty będą oceniane według powyższego kryterium w skali od 0 do 10 pkt. przez 

członków komisji przetargowej. 

Gwarancja - punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie okresu 

gwarancji podanego w formularzu ofertowym. Punkty wykonawcom za to kryterium 

zostaną przyznane w następujący sposób:  

a) gwarancja 24 miesięczna – 0 punktów, 

b) gwarancja 36 miesięczna – 5 punktów, 

c) gwarancja 48 miesięczna i więcej – 10 punktów. 

 

Uwaga: Minimalna zaoferowana gwarancja wynosi 24 miesięcy liczone od daty 

odbioru końcowego. W przypadku niewskazania w ofercie przez wykonawcę okresu 

gwarancji lub gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesięcy, 

zamawiający odrzuci jego ofertę jako niezgodną z SWZ. Treść oferty nie odpowiada 

warunkom zamówienia – art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy p.z.p. Wykonawca 

obowiązany jest wskazać „okres gwarancji” tylko w jednym z w/w wariantów. Okres 

rękojmi za wady płynie równolegle z okresem udzielonej gwarancji i wygasa wraz z 

upływem okresu udzielonej gwarancji. 

 

d) Sposób wyliczenia punktów oferty (P)  

 

P = C + G + T 

gdzie:  

P – liczba punktów ogółem dla oferty badanej  

C – liczba punktów oferty w kryterium „cena” 

G – liczba punktów w kryterium ”gwarancja”  

T – liczba punktów w kryterium „termin dostawy przedmiotu zamówienia” 

 



 

 

 

3. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji 

podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie 

braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

4. Punktacja przyznawana ofertom w kryterium ceny będzie liczona z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

5. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą 

sumaryczną liczbę punktów po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert. 

6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium a) – 

„Cena”. 

7. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, 

Zamawiający wybiera ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium b) –

„termin dostawy przedmiotu zamówienia (T)”. 

8. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 7, 

Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. 

9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. Wykonawcy są 

zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

10. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą.  

11. Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie w 

stosunku do przedmiotu zamówienia lub wzbudzą wątpliwości Zamawiającego, co 

do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 

określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów 

Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów w 

zakresie wyliczenia ceny, lub jej istotnych części składowych. Obowiązek 

wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy 

 

XXV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi 

wykonawców zgodnie z art. 253. ustawy p.z.p. 

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą, 

którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminach określonych w art. 

308 p.z.p. 

3. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy 

poprzez złożenie pod nią elektronicznych podpisów kwalifikowanych. 

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 2, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie 

zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, 



 

 

 

które stanowią Załącznik Nr 8 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy 

wynikające ze złożonej oferty.  

5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej 

współpracę tych wykonawców. 

6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 

od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, lub nie wnosi wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać 

ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 

wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

 

XXVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający będzie żądał od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości: 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w 

kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości.  

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie: 

1) weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo 

kredytowej; 

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez 

Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych ustawie z dnia 

6 grudnia 1996r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

5. Zabezpieczenie w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy  

Zamawiającego - Santander Bank Polska numer konta 04 1500 1689 1216 8007 2937 

0000 z adnotacją: zabezpieczenie nr postępowania ZP/05/2022. 

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 

wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 

na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

wykonawcy. 



 

 

 

7. Zamawiający zwraca 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

8. 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń 

z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji.  

9. Kwotę, o której mowa w ust. 8 Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

 

 

XXVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX p.z.p. przysługują wykonawcy, 

uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 

w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie 

o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz 

Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, 

dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub 

konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie 

umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania 

wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie 

ustawy.  

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania 

Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, 

aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 

dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny 

niż określony w pkt. 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 

5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 

było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 

1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. 



 

 

 

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, 

jeżeli postanowienia niniejszego działu nie stanowią inaczej. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, 

zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa 

w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 

skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego 

w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej 

wniesieniem. 

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu 

zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 

XXVIII. PODWYKONAWSTWO 

1. Zgodnie z art. 462 ust. 1 ustawy p.z.p. wykonawca może powierzyć wykonanie 

części zamówienia podwykonawcy.  

2. Na podstawie art. 462 ust. 2 ustawy p.z.p. Zmawiający żąda wskazania przez 

wykonawcę w ofercie: 

1) części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, 

2) podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, jeżeli są już znani. 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

XXIX. PROWADZENIE PROCEDURY WRAZ Z NEGOCJACJAMI  

1. Zamawiający korzysta z uprawnienia, o jakim stanowi art. 288 ust. 1 ustawy p.z.p. 

i zastrzega sobie prawo do zaproszenia do negocjacji maksymalnie trzech 

wykonawców, których oferty przedstawiają najkorzystniejszy stosunek jakości do 

ceny, obliczony na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w pkt. XXV SWZ.  

2. W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji w pierwszym kroku 

zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli 

oferty, o wykonawcach:  

1) których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom 

w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji,  

2) których oferty zostały odrzucone, 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

3. Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób 

prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą 

prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert. 

4. Prowadzone negocjacje mają poufny charakter. Żadna ze stron nie może, bez zgody 

drugiej strony, ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych 

z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji 

i przed ich ujawnieniem. 



 

 

 

5. Po zakończeniu negocjacji z wszystkimi wykonawcami, zamawiający informuje 

o tym fakcie uczestników negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert 

dodatkowych (ulepszonych).  

6. Zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych będzie zawierać co najmniej:  

1) nazwę oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej 

oraz strony internetowej prowadzonego postępowania;  

2) sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich 

muszą one być sporządzone, oraz termin otwarcia tych ofert.  

7. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową (ulepszoną), która zawiera nowe 

propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny 

ofert wskazanych przez Zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji.  

8. Oferta dodatkowa (ulepszona) nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów 

oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona 

w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.  

9. Oferta przestaje wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową 

(ulepszoną) zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów 

oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.  

10. Oferta dodatkowa (ulepszona), która jest mniej korzystna w którymkolwiek 

z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona 

w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu.  

 

XXX. INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCE 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ponieważ Zamówienie jest 

zamówieniem jednorodnym pozbawionym możliwości jego podziału. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

3. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.  

4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 

pkt 7 i 8 p.z.p. 

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

8. Zamawiający nie określa wymogu w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa 

w art. 96 ust. 2 pkt. 2 p.z.p. 

9. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 p.z.p. 

10. Zamawiający nie zastrzega zgodnie z art. 60 i art. 121 p.z.p. obowiązku osobistego 

wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań. 

11. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów 

elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 

12. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania 

ofert, zmodyfikować treść SWZ. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, 

informacja o tym zostanie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania i będzie dla wykonawców wiążąca. 



 

 

 

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SWZ stosuje się przepisy ustawy p.z.p., 

odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) oraz powołane w SWZ. 

14. Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy p.z.p do czynności podejmowanych przez 

Zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielnie niniejszego zamówienia 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli 

przepisy Ustawy nie stanowią inaczej. 

15. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

16. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych - Dz. U. UE. L. 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ZGO AQUARIUM Sp. z 

o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, ul. Katowicka 20 zwana dalej 

Administratorem, która prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych; 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C 

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie podstawowym na dostawę pn. „Dostawa samochodu 

specjalistycznego - hakowca” znak sprawy ZP/05/2022; 

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 p.z.p. 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 

a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 

cały czas trwania umowy; 

5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p., 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po 

stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan 

zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy 

lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);  

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 



 

 

 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);  

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia 

przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 

innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO;  

8) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na 

niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez 

administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

XXXI. WYKAZ ZAŁACZNIKÓW DO SWZ 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy postępowaniu składane na podstawie art. 

125 ust. 1 p.z.p. 

Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych dostaw 

Załącznik nr 4 – Zestawienie parametrów technicznych 

Załącznik nr 5 – Zobowiązanie innego podmiotu 

Załącznik nr 6 – Oświadczenie wykonawcy postępowania o aktualności inf. zawartych 

w oświadczeniu wstępnym 

Załącznik nr 7 – Oświadczenie wykonawcy o grupie kapitałowej 

Załącznik nr 8 – Wzór umowy



 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ - FORMULARZ OFERTOWY 

1. Zamawiający: 

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka 

2. Wykonawca: 

Nazwa (imię i nazwisko):…………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………….…..…… 

Adres wykonawcy:………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

NIP: ……………………...……………...…………………………………………………. 

REGON: …………………………………………………………………………………. 

Nr. Tel/fax: ………………………………………………………………………………. 

Email: ……………………………………………………………………………………. 

Adres skrzynki ePUAP: ………………………………………………………………….. 

 

3. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na zadanie pn. „Dostawa samochodu 

specjalistycznego - hakowca” numer sprawy: ZP/05/2022, oferujemy wykonanie zamówienia, 

zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia za cenę ryczałtową: 

Cena netto............................................................................................................................zł  

(słownie: ..............................................................................................................................)  

podatek VAT:............% ......................................................................................................zł  

cena brutto...........................................................................................................................zł  

(słownie: ............................................................................................................................) 

Ceny powyższe zostały skalkulowane na podstawie wytycznych SWZ. 

4. Oświadczamy, że: 

a) Będziemy realizować dostawę pojazdu:  

Podwozie: 

Producent………………………………………………………………………..……….  

Model …………………………………., Rok produkcji ……………………………… 

Zabudowa: 

Producent………………………………………………………………………..……….  

Model …………………………………., Rok produkcji ……………………………… 

b) Termin dostawy ………. dni od dnia zawarcia umowy.  

(Maksymalny termin dostawy przedmiotu zamówienia wynosi 270 dni od dnia podpisania 

umowy. Oferta zawierająca termin dostaw dłuższy niż 270 dni zostanie odrzucona).  

c) Nazwa  i adres serwisu stacjonarnego: 

……………………………………..…………………………………………………… 

d) Sposób zgłaszania problemów w przypadku wystąpienia usterki lub wady: 

email: …………………………telefon: ………………………fax: ……………………  

e) Udzielamy gwarancji na zakupiony pojazd na okres:  

- gwarancji 24 miesięcy  

- gwarancji 36 miesięcy  

- gwarancji 48 miesięcy 



 

 

 

 

 

5. Osoby do kontaktów z Zamawiającym 

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym: 

1) ………………………………….…………… email, faks: ………………………….   

2) ………………………………………………. email, faks: ………………………….   

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 

Nazwisko, Imię .................................................................................................... 

Stanowisko ........................................................................................................... 

Telefon ...................................................Fax. ....................................................... 

 

6. Poświadczam wniesienie wadium w wysokości:  

........................................................., w formie:.................................................................... 

Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium: 

………………………..…..………………………………………………………………… 

 

7. Oświadczenia wykonawcy. 

Niniejszym oświadczamy, że: 

1) Zapoznaliśmy się z dokumentami niniejszego postępowania. 

2) Do przedmiotowych dokumentów, w tym zwłaszcza do wzoru umowy - załącznika nr. 8, 

nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i akceptujemy w pełni. 

3) W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia 

oraz w zawartej umowie. 

4) Przedmiot zamówienia wykonamy samodzielnie*/przy udziale podwykonawcy*. 

Podwykonawcom zamierzam(y) powierzyć następujące czynności niniejszego 

zamówienia. 

L.p. Nazwa części zamówienia 

Nazwa 

podwykonawcy  

(jeśli znany) 

Wartość lub procentowa 

część zamówienia, jaka 

zostanie powierzona 

podwykonawcom 

1. 
   

 Za roboty powierzone podwykonawcom odpowiadamy jak za własne. 

5) Nie powołujemy* / Powołujemy* się na zasoby poniższych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 118 p.z.p., w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu: 



 

 

 

 

a) w zakresie, o którym mowa w rozdziale XII. ust. 1 pkt. 4) SWZ - 

…………………………..………………………………………….. (nazwa podmiotu)  

 W załączeniu składam dokument (zobowiązanie), zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ lub 

innym dokumentem, o którym mowa w rozdziale XIV SWZ. 

6) W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie 

określonym przez Zamawiającego. 

7) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

8) Oświadczam, że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* 

/wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie 

mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania
*
: 

L.p. 
Oznaczenie rodzaju (nazwy) 

informacji 

Sposób wskazania w ofercie informacji 

zastrzeżonej 

1.   

9) Oświadczam, że jesteśmy: mikroprzedsiębiorstwem*, małym przedsiębiorstwem*, średnim 

przedsiębiorstwem*, jednoosobową działalnością gospodarczą, osobą fizyczną 

nieprowadzącą działalności gospodarczej, inny rodzaj. 

10) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO
1)

 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.** 

11) Informujemy, że wybór naszej oferty nie będzie* / będzie* prowadził do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 

2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.). 

Rodzaj towaru lub usługi których świadczenie będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług: ……………………………………………………..……………. 

Wartość ww. towaru lub usługi bez kwoty podatku wynosi: …………..…………..PLN. 

12) Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w jednej 

lub kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy p.z.p., w wysokości 5% ceny 

ofertowej (brutto) wskazanej w ust. 3 formularza ofertowego.  

8. Załączniki 

Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego, stanowiącymi integralną część naszej 

oferty są: 

1. ………………………………………….. 

2. ………………………………………….. 

3. ………………………………………….. 

4. …………………………………………. 



 

 

 

 

________________________
 

1) 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

* niepotrzebne skreślić 

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio 

jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie 

do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie 

treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

  



 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ  -  OŚWIADCZENIE WYKONAWCY SKŁADANE NA 

PODSTAWIE ART. 125 UST. 1 USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 R. PRAWO 

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

Wykonawca: 

………………………………....……………

……………………………………………….

……………………………..………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, NIP) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………… 

………………………………………….... 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa samochodu 

specjalistycznego - hakowca” numer sprawy: ZP/05/2022 prowadzonego przez ZGO 

AQUARIUM Sp. z o.o. 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 

zamawiającego w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 108 ust 1 ustawy p.z.p. 

3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7, 8, 10 ustawy p.z.p. 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy p.z.p. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy p.z.p. podjąłem następujące środki 

naprawcze:  

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………..………

…………...........……………………………………………………………………… 

 

 

 



 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

BEZPŁATNE I OGÓLNODOSTĘPNE BAZY DANYCH 

Na podstawie § 13 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 

grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów 

lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) 

wskazuję dane bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, umożliwiające dostęp do odpisu 

lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru…………………………..……….. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………….………………………………………………………..………… 

 

 

*uzupełnić w przypadku gdy dotyczy 

  



 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ – WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW 

Wykonawca: 

………………………………....……………

………………………………………………

……………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, NIP) 

 

reprezentowany przez: 

……………………………………………

……………………………………….…… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn „Dostawa samochodu 

specjalistycznego - hakowca” (numer sprawy: ZP/05/2022), prowadzonego przez ZGO 

AQUARIUM Sp. z o.o. oświadczam (y), że wykonałem (wykonaliśmy) następujące dostawy: 

*Do wykazu należy załączyć dowód określający czy ta dostawa została wykonana należycie, 

przy czym dowodem, o których mowa, są referencje bądź inny dokument wystawiony przez 

przedmiot, na rzecz którego dostawa była wykonana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentu - oświadczenie 

wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

l.p. 
Odbiorca  

(nazwa, adres)  

Przedmiot dostawy  

 

Data 

wykonania  

 

Wartość netto 

dostawy  

 

1 

  

 

 

2 

  

 

 



 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ – PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU 

SPECJALISTYCZNEGO - HAKOWCA 

Wykonawca: 

………………………………....……………

……………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, NIP) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………

…………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

Podwozie 

Parametry pojazdu 
Oferowana maszyna* 

wykonawca wpisuje: 

TAK/NIE/WARTOŚĆ 

Producent ……………………… 

Typ ……………………… 

Model …………………… 

Rok produkcji 2021/2022 

Zamawiający wymaga, aby wszystkie podzespoły maszyny były 

wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 roku. ……………………… 

Pojazd fabrycznie nowy wcześniej nierejestrowany  TAK*/NIE* 

Układ napędowy 6x4, TAK*/NIE* 

Maksymalna Administracyjna Dopuszczalna Masa Całkowita  26.000 kg, TAK*/NIE* 

Klasa wytrzymałości podwozia ciężka – dla transportu na drogach o złej 

jakości nawierzchni lub drogach nieutwardzonych, 
TAK*/NIE* 

Pojedynczy układ wspomagania kierownicy, TAK*/NIE* 

Rozstaw osi pojazdu 5000mm TAK*/NIE* 

Zawieszenie 

Typ zawieszenia (przód: resorowane paraboliczne ; tył – trapezowe 

resorowane), 
TAK*/NIE* 

Nośność osi przedniej minimum 8.000 kg, ………………kg 

Nośność osi tylnych minimum 13.000 kg,  ………………kg 

Amortyzatory przód,  TAK*/NIE* 

Przednie i tylne stabilizatory, TAK*/NIE* 

Układ paliwowy 

Zbiornik paliwa o pojemności minimum 150 l, …………… l 

Zbiornik AdBlue o pojemności minimum 30 l, …………… l 

Układ hamulcowy 

Hamulce: przód – tarczowe; tył – tarczowe lub bębnowe TAK*/NIE* 

Hamulec silnikowy,  TAK*/NIE* 

Układ elektryczny 

Akumulatory standardowe minimum 200 Ah – 2 szt.,  ………… Ah 



 

 

 

 

Alternator minimum 80 A, ……… A 

Dodatkowe wyposażenie podwozia 

Przednia i Tylna belka przeciwnajazdowa TAK*/NIE* 

Nadkola tylne, TAK*/NIE* 

Chlapacze kół osi przedniej, TAK*/NIE* 

Boczne osłony przeciwnajazdowe, TAK*/NIE* 

Poziom hałasu zewnętrznego zgodnie z aktualnymi przepisami ruchu 

drogowego 
TAK*/NIE* 

Malowanie 

Kolor podwozia, szary lub czarny, TAK*/NIE* 

Kolor kabiny zielony (kolor wg palety kolorów RAL - 6002), ………….. RAL 

Układ napędowy 

Silnik o zapłonie samoczynnym – turbodoładowany, TAK*/NIE* 

Pojemność silnika minimum 10 dm
3,
 ………… dm

3
 

Rodzaj paliwa Diesel, TAK*/NIE* 

Norma emisji spalin Euro 6, TAK*/NIE* 

Bezpośredni wtrysk paliwa, TAK*/NIE* 

Moc maks. minimum 400 KM, …………. KM 

Ogranicznik prędkości 85 - 89 km/h, TAK*/NIE* 

Płyn chłodniczy niezamarzający minimum (– 25) stopni C, TAK*/NIE* 

Skrzynia biegów 

Skrzynia biegów zautomatyzowana, TAK*/NIE* 

Bez pedału sprzęgła, TAK*/NIE* 

Przystawka odbioru mocy na silniku , TAK*/NIE* 

Blokada mechanizmu różnicowego,  TAK*/NIE* 

Koła/felgi/opony 

Obręcze kół stalowe,  TAK*/NIE* 

Opony renomowanej marki Michelin/Goodyear/Bridgestone/Continental, 
 

TAK*/NIE* 

Wyposażenie dodatkowe 

Kliny pod koła, 2 szt., TAK*/NIE* 

Podnośnik, TAK*/NIE* 

Kompletny zestaw narzędzi, TAK*/NIE* 

Gaśnica minimum 2kg, TAK*/NIE* 

Trójkąt ostrzegawczy 1 szt., TAK*/NIE* 

Apteczka pierwszej pomocy z kompletnym wyposażeniem,  TAK*/NIE* 

Kamizelka odblaskowa 1 szt., TAK*/NIE* 

Kabina 

Typ kabiny – dzienna,  TAK*/NIE* 

Kierownica z lewej strony, TAK*/NIE* 

Wyposażona w stopnie ułatwiające wchodzenie i wychodzenie z kabiny, TAK*/NIE* 

Zawieszenie kabiny 4-punktowe mechaniczne, TAK*/NIE* 

Elektrycznie sterowane szyby kierowcy i pasażera, TAK*/NIE* 

Elektrycznie regulowane lusterka po stronie kierowcy i pasażera, TAK*/NIE* 

Elektryczne podgrzewanie lusterek,  TAK*/NIE* 



 

 

 

 

Lusterko po stronie kierowcy i pasażera sferyczne zgodne z dyrektywą EC 

2003/97, 
TAK*/NIE* 

Lusterko szerokokątne po stronie kierowcy i pasażera, TAK*/NIE* 

Lusterko przednie rampowe, TAK*/NIE* 

Dodatkowe okno z tyłu kabiny TAK*/NIE* 

Tabliczka z napisem „ODPADY” koloru białego o wymiarach 400 mm 

szerokości i 300 mm wysokości. Umieszczony na niej napis „ODPADY” 

naniesiony wielkimi literami koloru czarnego o wysokości minimum 100 

mm i szerokości linii minimum 15 mm. Jeżeli ze względu na wielkość lub 

konstrukcję środka transportu brakuje na nim powierzchni do umieszczenia 

tablicy o wyżej wymienionych wymiarach, dopuszcza się zmniejszenie 

wymiaru tablicy do minimum 300 mm szerokości i minimum 120 mm 

wysokości. W tym przypadku wysokość napisu „ODPADY” powinna mieć 

minimum 80 mm, a szerokości linii minimum 12 mm. 

 

TAK*/NIE* 

Oklejenie kabiny wg projektu Zamawiającego, folią o wysokiej jakości 

odporną na promieniowanie UV,  
TAK*/NIE* 

Oświetlenie 

Typ reflektorów, H7, TAK*/NIE* 

Lampy tylne montowane na wspornikach wyposażone w osłony metalowe, TAK*/NIE* 

Światła do jazdy dziennej typu LED , TAK*/NIE* 

Lampa ostrzegawcza typu LED zespolona montowana na dachu kabiny  TAK*/NIE* 

Lampy obrysowe boczne i tylne, TAK*/NIE* 

Sygnał akustyczny ostrzegający o cofaniu, TAK*/NIE* 

Minimum 2 reflektory robocze typu LED na tylnej ścianie kabiny (po 

lewej i prawej stronie) 
………… szt. 

Wyposażenie wewnętrzne 

Fotel kierowcy komfortowy, pas bezpieczeństwa zintegrowany z fotelem, TAK*/NIE* 

Fotel pasażera, pas bezpieczeństwa zintegrowany z fotelem lub 

montowany na słupku, 
TAK*/NIE* 

Podłokietniki w fotelu kierowcy, TAK*/NIE* 

Tapicerka fotela kierowcy winyl, TAK*/NIE* 

Tapicerka foteli pasażerów, winyl, TAK*/NIE* 

Deska rozdzielcza nielakierowana, TAK*/NIE* 

Materiał ścian kabiny winyl, TAK*/NIE* 

Panele drzwi plastikowe, TAK*/NIE* 

Dywaniki podłogowe gumowe, TAK*/NIE* 

Wentylacja i ogrzewanie kabiny, sterowanie układem wentylacji manualne, TAK*/NIE* 

Klimatyzacja automatyczna, TAK*/NIE* 

Zestaw wskaźników ze wszystkimi podstawowymi funkcjami. 

Wyświetlacz z komputerem pokładowym na wyposażeniu. Cztery mierniki 

wskazujące: prędkość (km/h), prędkość obrotową, temperaturę silnika i 

poziom paliwa, 

 

TAK*/NIE* 

Wskaźnik ciśnienia powietrza, TAK*/NIE* 

Tachograf cyfrowy zgodnie z rozporządzeniem 165/2014 z dnia 

04.02.2014 r. Parlamentu i Rady Europejskiej i załącznikiem 1C 
TAK*/NIE* 



 

 

 

 

(2016/799/UE) 

Układ monitorowania pasa ruchu, TAK*/NIE* 

Układ ostrzegający o niebezpieczeństwie kolizji z funkcją hamowaniem 

awaryjnym, 
 

Immobilizer, TAK*/NIE* 

Tempomat, TAK*/NIE* 

Liczba kluczyków min. 2, ………… szt. 

Radio FM + antena, TAK*/NIE* 

Radio CB + antena, TAK*/NIE* 

Regulowana kolumna kierownicy, TAK*/NIE* 

Oświetlenie wnętrza kabiny, TAK*/NIE* 

Osłona przeciwsłoneczna, TAK*/NIE* 

Boczna osłona przeciwsłoneczna , TAK*/NIE* 

Gniazdko w kabinie 12V, TAK*/NIE* 

Specyfikacja techniczna zabudowy 

Parametry zabudowy 

Oferowana maszyna* 

wykonawca wpisuje: 

TAK/NIE/WARTOŚĆ 

Producent ……………………… 

Typ ……………………… 

Model ……………………… 

Rok produkcji 2021/2022 ………………………. 

Zabudowa fabrycznie nowa  TAK*/NIE* 

Nominalna moc załadunkowa 20t ……… t 

Maksymalna długość przewożonych kontenerów 7100 mm ……… mm 

Teleskopowane ramię główne, długość teleskopowania minimum 1500 

mm 
……… mm 

Blokada hydrauliczna kontenera TAK*/NIE* 

Ciśnienie robocze min.260 Mpa ………… Mpa 

Zbiornik oleju min 40 l. ………… l 

Wszystkie elementy urządzenia hakowego wykonane w technologii 

spawanej, 
TAK*/NIE* 

Szerokie rolki zapewniające stabilność prowadzenia kontenera TAK*/NIE* 

Rama zabudowy hakowej wykonana z wysoko gatunkowej stali, TAK*/NIE* 

Sterowanie z wewnątrz i z zewnątrz pojazdu (bez elektrozaworów), TAK*/NIE* 

Uszczelnienia siłowników hydraulicznych renomowanej firmy,  TAK*/NIE* 

Rozdzielacz hydrauliczny, TAK*/NIE* 

Światła obrysowe,   TAK*/NIE* 

Osłona lamp tylnych, TAK*/NIE* 

Konstrukcja stalowa piaskowana, malowana farbą podkładową 

epoksydową , oraz malowana nawierzchniowo farbą poliuretanową. 
TAK*/NIE* 

Urządzenie hakowe wykonywane według norm obowiązujących w Unii 

Europejskiej i spełniające wszelkie warunki związane z normami BHP 

obowiązującymi w Polsce. 

TAK*/NIE* 



 

 

 

 

*należy wprowadzić dane dot. oferowanej maszyny, umożliwiające Zamawiającemu porównanie parametrów oferowanej 

maszyny z parametrami jakich oczekuje Zamawiający. 

 

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ - ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO 

ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES 

KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONANIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 

118 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa samochodu 

specjalistycznego - hakowca” (numer sprawy: ZP/05/2022), prowadzonego przez ZGO 

AQUARIUM Sp. z o.o. 

Ja/My niżej podpisany(ni) 

………………….………………………...……………………………………………………… 

(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania: 

…………………………………………………………....………………...…………….…… 

…………………………………………………………....………………...…………….…… 

(nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

o ś w i a d c z a m(/y), 

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), odda wykonawcy 

…………………………………………………………....………………...…………….…… 

…………………………………………………………....………………...…………….…… 

(nazwa i adres wykonawcy składającego ofertę) 

do dyspozycji następujące zasoby, na potwierdzenie spełnienia warunków, o którym mowa w 

rozdziale: XII. ust. 1. pkt. 4  SWZ zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ, tj.: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu jest następujący:  

…………………………………………………………………………………………...……… 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego jest następujący:  

…………………………………………………………………………………………...……… 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego jest 

następujący:  

…………………………………………………………………………………………...……… 

 

 

 



 

 

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, 

O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 P.Z.P. W ZAKRESIE PODSTAW 

WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Wykonawca: 

………………………………....…………

……………………………………………

…………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, NIP) 

 

reprezentowany przez: 

……………………………………………

…………………………….………........... 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 

do  reprezentacji) 

Oświadczenie wykonawcy 

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „Dostawa samochodu specjalistycznego - hakowca” numer sprawy: ZP/05/2022, 

prowadzonego przez ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. 

Ja niżej podpisany  

………………………………………………………………………………………………

oświadczam, że informacje zawarte w  oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1  

ustawy  z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) przedłożonym 

przez Wykonawcę wraz z ofertą na formularzu (Załącznik nr 2 do SWZ), są aktualne w 

zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w: 

- art. 108 ust. 1 pkt 1-3 p.z.p., 

- art. 108 ust. 1 pkt 4 p.z.p. odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 

publiczne tytułem środka zapobiegawczego,  

- art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p. odnośnie do zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia 

mającego na celu zakłócenie konkurencji,  

- art. 108 ust. 1 pkt 6 p.z.p. 

- art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7, 8 i 10 ustawy p.z.p. 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI/BRAKU 

PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Wykonawca: 

………………………………....…………

……………………………………………

…………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, NIP) 

 

reprezentowany przez: 

………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 

do  reprezentacji) 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa 

samochodu specjalistycznego - hakowca” (numer sprawy: ZP/05/2022), prowadzonego 

przez ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. oświadcza, że: 

 z żadnym z wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty nie należę do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 275)* 

 

 należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 275), 

z następującymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty*: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Niniejsze oświadczenie składam, pod rygorem wykluczenia z postępowania w przypadku 

złożenia odrębnych ofert w tym postępowaniu przez wykonawców należących do tej 

samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ww. ustawy (chyba, że zostanie wykazane, że 

istniejące między podmiotami powiązania w ramach grupy kapitałowej nie prowadzą do 

zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami). 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ– WZÓR UMOWY 

UMOWA ZP/05/2022 

zawarta w Rawie Mazowieckiej, w dniu …………. 2022 r. pomiędzy: 

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Katowickiej 20, 

96-200 Rawa Mazowiecka, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000296935 NIP 8351567630, Regon 100441327, reprezentowanym przez:  

……………………… – …………………………….. 

zwanym dalej "ZAMAWIAJĄCYM"  

a 

……………………………………………………………………………………………… 

……………….…………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

 

……………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej "WYKONAWCĄ" 

 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie podstawowym – 

negocjacje fakultatywne na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na zadanie pn. „Dostawa 

samochodu specjalistycznego - hakowca” (numer sprawy: ZP/05/2022), o następującej 

treści. 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest: 

a) sprzedaż i dostawa samochodu specjalistycznego - hakowca dla potrzeb Zakładu 

ZGO Pukinin w ilości 1 szt. na warunkach i parametrach określonych w SWZ i 

ofercie Wykonawcy; 

b) rozruch maszyny; 

c) szkolenie dla niezbędnej wskazanej przez zamawiającego liczby osób w zakresie 

obsługi, napraw, eksploatacji i konserwacji urządzenia; 

d) odbiór techniczny u Zamawiającego; 

e) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji o której mowa § 2 ust. 1.7. 

2. Wykonawca gwarantuje, że:  

a) dostarczony w ramach umowy przedmiot zamówienia, będzie jego własnością i nie 

będzie obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich;  

b) dostarczony przedmiot zamówienia to maszyna fabrycznie nowa (jak również 

ewentualny osprzęt oraz ewentualne elementy wyposażenia dodatkowego) o 

wysokim standardzie wykonania, zgodnie z Normami Polskimi i Normami 

Europejskimi oraz należytej jakości; 



 

 

 

 

c) dostarczony przedmiot zamówienia to maszyna wyprodukowana nie wcześniej niż 

w 2021 rok. Wszystkie podzespoły maszyny zostały wyprodukowane nie wcześniej 

niż w 2021 roku. 

d) dostarczony przedmiot zamówienia oraz zastosowana technologia nie są 

prototypami; 

e) dostarczony przedmiot zamówienia nie podlegał żadnej modyfikacji 

nieautoryzowanej przez producenta po wprowadzeniu go do obrotu.  

3. Wszelkie koszty wykonania zamówienia, w szczególności koszty poniesione w 

związku z wyprodukowaniem bądź zakupem, transportem przedmiotu zamówienia i 

ubezpieczenia na czas transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego aż do 

chwili odbioru, przekazania Zamawiającemu, uruchomienia, szkolenia personelu 

Zamawiającego oraz koszty prób i sprawdzeń przeprowadzone przed odbiorem i w 

trakcie odbioru w miejscu dostawy ponosi Wykonawca. Kwota wynagrodzenia 

wskazana w §4 wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z 

tytułu wykonania przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca nie może żądać 

podwyższenia wynagrodzenia. 

 

§ 2 

Warunki i zakres umowy 

1. Warunki dotyczące sposobu realizacji zamówienia:  

1.1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia maszyny fabrycznie nowej, 

wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2021 r., pozbawionej wszelkiego rodzaju wad i 

usterek. Wszystkie podzespoły maszyny zostały wyprodukowane nie wcześniej niż w 

2021 r. 

1.2. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia do Instalacji 

Zamawiającego (Zakład ZGO Pukinin, Pukinin Nr 140, Rawa Mazowiecka). 

1.3. Zamawiający zobowiązany jest do przystąpienia do odbioru przedmiotu umowy 

zrealizowanego zgodnie z niniejszą umową w ciągu 2 dni roboczych od daty 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do przekazania przedmiotu umowy. Przyjęcie 

przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego 

podpisanego przez obie strony umowy przez osoby upoważnione. 

1.4. Protokół zdawczo-odbiorczy zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze stron i będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury. 

Protokół ten zostanie podpisany po wykonaniu dostawy, uruchomieniu, o którym 

mowa w pkt 1.5 poniżej, przeprowadzeniu przeszkolenia, o którym mowa w pkt 1.6 

poniżej oraz po przekazaniu całości dokumentacji wskazanej w pkt 1.7 poniżej.  

1.5. Wykonawca w terminie dostarczenia przedmiotu umowy zobowiązuje się do 

uruchomienia i wykonania pokazu sprawności technicznej przedmiotu umowy w 

obecności Zamawiającego.  

1.6. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia niezbędnej wskazanej przez 

zamawiającego liczby osób w zakresie obsługi i eksploatacji. Szkolenie ma być 

przeprowadzone w taki sposób, aby pracownicy Zamawiającego byli zaznajomieni ze 



 

 

 

 

wszystkimi szczegółami procesu obsługi, konserwacji oraz mogli samodzielnie 

prowadzić eksploatację przedmiotu umowy. Przeprowadzenie szkolenia powinno być 

potwierdzone protokołem podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy.  

1.7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć poniższą dokumentację: 

a) Szczegółowa specyfikacja techniczna oferowanej maszyny - w języku polskim; 

b) Dokumentacja umożliwiającą rejestrację pojazdu m.in. certyfikat CE dla zabudowy, 

karta pojazdu - w języku polskim; 

c) Dokument potwierdzający, że dostawca maszyny jest producentem lub 

autoryzowanym przedstawicielem producenta - w języku polskim; 

d) Projekt umowy serwisowej przez okres gwarancji wraz z czasookresami 

przeglądów- w języku polskim; 

e) DTR – instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim dla pojazdu, zabudowy i 

wyposażenia dodatkowego w 2 egzemplarzach (papierowy i PDF załączony na 

etapie przekazywania maszyny) - w języku polskim; 

f) Katalog części zamiennych (załączony na etapie przekazywania maszyny) - w 

języku polskim lub angielskim; 

g) Książka lub karta gwarancyjna (załączona na etapie przekazywania maszyny) - w 

języku polskim; 

h) Książka rewizyjna UDT – aktualne badanie UDT zezwalające użytkowanie 

zabudowy. 

2. Jeżeli w czasie odbiorów zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia:  

a) jeżeli stwierdzone wady nadają się do usunięcia i nie powodują niezgodności z 

opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający dokona odbioru i wyznaczy 

Wykonawcy termin do usunięcia wad, nie dłuższy niż 7 dni. Wykonawca 

zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. W 

przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu 

przysługuje prawo naliczania kar umownych zgodnie z odpowiednimi 

postanowieniami niniejszej Umowy,  

b) jeżeli wady nadające się do usunięcia powodują niezgodność z opisem przedmiotu 

zamówienia do czasu ich usunięcia Zamawiający nie dokona odbioru. Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia wad i zgłoszenia przedmiotu 

dostawy ponownie do odbioru. Zamawiającemu przysługują wszystkie roszczenia 

określone umową lub przepisami prawa wynikające z niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy, w tym roszczenia o zapłatę kar umownych 

określonych w odpowiednich postanowieniach niniejszej umowy;  

c) jeżeli wady powodują niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia i nie 

kwalifikują się do usunięcia, to Zamawiający nie dokona odbioru przedmiotu 

dostawy i może żądać ponownego wykonania dostawy maszyny wolnej od wad; 

d) jeżeli wady nie prowadzą do niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia, lecz 

nie kwalifikują się do usunięcia, Zamawiający uprawniony będzie do żądania 

obniżenia wynagrodzenia; 



 

 

 

 

- z zastrzeżeniem w każdym przypadku zachowania przez Zamawiającego prawa do 

naliczenia kar umownych za zwłokę zgodnie z odpowiednimi postanowieniami 

niniejszej umowy.  

3. W przypadku wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 

przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy albo żądać dostawy przedmiotu umowy po raz drugi, z zastrzeżeniem 

zachowania przez Zamawiającego prawa do naliczenia kary umownej zgodnie z 

odpowiednimi postanowieniami umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad na własny koszt.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru maszyny w przypadku braków 

w dokumentach, o których mowa w pkt.1.7 oraz innych dokumentach, jeżeli są 

wymagane przez przepisy prawa niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyny.  

6. Szczegółowy zakres zamówienia określa Specyfikacja Warunków Zamówienia 

stanowiąca załącznik do niniejszej umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, wiedzą 

techniczną, etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej Umowy oraz ofertą 

Wykonawcy. 

8. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:  

a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP,  

b) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich,   

c) przeszkolenie stanowiskowe.  

§ 3 

Termin realizacji zamówienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy, o którym 

mowa w § 1 w terminie ….. dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o terminie dostawy 

przedmiotu zamówienia na dwa dni robocze wcześniej.  

3. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie, o którym mowa w §2 pkt 1.6 w 

terminie ustalonym przez strony.  

§ 4 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:  

cena netto...........................................................................................................zł  

(słownie: ..............................................................................................................)  

podatek VAT.......................................................................................................zł  

cena brutto..........................................................................................................zł  

(słownie: ..............................................................................................................)  

2. Ewentualne zmiany wynagrodzenia mogą dotyczyć jedynie zmiany stawki VAT 

wynikającej ze zmiany przepisów prawa. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia zadania fakturami częściowymi. 



 

 

 

 

4. Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę 

prawidłowo wystawionej faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia. Podstawą do 

wystawienia faktury za realizację przedmiotu zamówienia jest zatwierdzony przez 

Zamawiającego i Wykonawcę protokół zdawczo – odbiorczy przedmiotu zamówienia.  

5. Faktury należy wystawić na ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., ul. Katowicka 20, 96-200 

Rawa Mazowiecka, NIP 835-156-76-30.  

6. Należność z tytułu faktur będzie płatna przez Zamawiającego przelewem na konto 

Wykonawcy: Nr konta ………………………………………………………………… 

7. Za dzień dokonania płatności strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki. 

9. Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osobę trzecią bez 

zgody Zamawiającego.  

10. Wykonawca zobowiązuje się, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazania 

w deklaracji VAT podatku należnego z tytułu wystawionych faktur objętych niniejszą 

umową. Ponadto Dostawca oświadcza, że pochodzenie towaru, który jest przedmiotem 

umowy jest legalne i według jego wiedzy nie uczestniczy w łańcuchu transakcji 

mających na celu wyłudzenie z budżetu państwa podatku VAT.  

11. Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie zapłacone na podstawie faktury VAT, 

płatnej przelewem na rachunek Wykonawcy zgodnie z tzw. „białą listą”. 

12. Zapłata będzie dokonywana poprzez mechanizm podzielonej płatności.  

13. Strony dopuszczają możliwość dostarczania faktur w formie papierowej lub 

elektronicznej zgodnie z regulaminem przesyłania faktur w formie elektronicznej 

dostępnym na stronie www.zgoaquarium.pl. 

 

§ 5 

Gwarancja i Serwis 

1. Dostarczona przez Wykonawcę maszyna będzie objęta gwarancją ……… miesięczną, 

liczone od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. W trakcie okresu 

gwarancji wszelkie usterki usuwane będą nieodpłatnie.  

2. Szczegółowe warunki sprawowania serwisu gwarancyjnego określa karta gwarancyjna 

załączona do dostarczonego przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.  

3. W karcie gwarancyjnej Wykonawca zamieści informacje zawierające nazwę, adres i 

telefony Wykonawcy oraz podmiotu wykonującego serwis gwarancyjny i 

pogwarancyjny.  

4. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania 

zgłaszanych przez Zamawiającego usterek niezwłocznie (po ustaleniach z 

Zamawiającym). W przypadku wystąpienia konieczności naprawy sprzętu poza 

Zakładem ZGO w Pukininie, Wykonawca zapewni: 

a) odbiór we własnym zakresie wadliwego sprzętu oraz dostawę naprawionego sprzętu 

na własny koszt, w terminie nieprzekraczającym 21 dni roboczych od dnia zgłoszenia 

wady,  

b) w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 21 dni roboczych od 

dnia zgłoszenia wady, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia i 

http://www.zgoaquarium.pl/


 

 

 

 

uruchomienia sprzętu zastępczego o parametrach podobnych z oferowanymi w 

terminie 22 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady.  

5. Termin obowiązywania gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w jakim Zamawiający 

pozbawiony był możliwości korzystania z przedmiotu Umowy skutkiem wystąpienia 

wady/usterki. 

6. Wykonawca w okresie gwarancyjnym przystąpi do jakiejkolwiek naprawy, usuwania 

usterek lub innych działań serwisowych, w czasie nie dłuższym niż 48 godzin, z 

wyłączeniem niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy w tym sobót, od 

zgłoszenia faktu wystąpienia usterki lub wady przez Zamawiającego drogą 

elektroniczną (e-mail), faksem lub telefonicznie.  

7. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę zobowiązaniu określonemu w § 5 ust. 4 a) 

niniejszej umowy, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 

0,1% ceny brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy,  za każdy dzień zwłoki.  

8. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę zobowiązaniu określonemu w § 5 ust. 4 

b) niniejszej umowy, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 

0,1% ceny brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.  

9. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę zobowiązaniu określonemu w § 5 ust. 6 

niniejszej umowy, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 

0,1% ceny brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.  

10. W przypadku stwierdzenia przez serwis Wykonawcy wad nieusuwalnych, 

Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany przedmiotu umowy na przedmiot 

zgodny z ofertą Wykonawcy oraz w niczym nieustępujący jakością poprzedniemu, w 

terminie 21 dni od daty zgłoszenia tej wady. Do wymienianej maszyny wszystkie 

postanowienia § 2 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio. 

11. Koszt dojazdu ekipy serwisowej w ramach napraw gwarancyjnych i kosztu transportu 

sprzętu naprawionego w ramach gwarancji poza siedzibą Zamawiającego pokrywa 

Wykonawca. 

12. Wykonawca zapewni dostęp do pomocy technicznej, umożliwiając zgłoszenie wad lub 

usterek za pomocą emaila lub telefonicznie.  

13. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych najpóźniej w dniu 

przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu. 

14. Wykonawca zapewni serwis. Wykonawca gwarantuje, że przeglądy w okresie 

gwarancji wliczone będą w cenę urządzenia/maszyny. 

15. Udzielenie przez Wykonawcę gwarancji nie wyłącza możliwości skorzystania przez 

Zamawiającego z uprawnień wynikających z rękojmi na zasadach ogólnych.  

16. Jeżeli okres gwarancji jakości udzielonej przez producenta maszyny jest dłuższy niż 

okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany z 

ostatnim dniem upływu okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę do 

przeniesienia na Zamawiającego uprawnień wynikających z tych gwarancji jakości 

udzielonych przez producentów. 



 

 

 

 

17. Wykonawca ponosi odpowiedzialność gwarancyjną za dostarczoną maszynę do końca 

udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo upływu gwarancji producenta. 

18. Wykonawca odpowiada za wady również po upływie okresu gwarancji, jeżeli 

Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o powstaniu wady przed upływem tejże 

gwarancji. 

19. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji nie obejmuje uszkodzeń 

wynikających z nieprawidłowej eksploatacji i uszkodzeń mechanicznych 

spowodowanych przez Zamawiającego wynikłych na skutek:  

a) eksploatacji maszyny przez Zamawiającego niezgodnej z jej przeznaczeniem, w 

związku z niestosowaniem się Zamawiającego do instrukcji obsługi maszyny,  

b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez 

Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby.  

20. Nazwa  i adres serwisu stacjonarnego: 

……………………………………..……………………………………………………

email: …………………………telefon: ………………………fax: …………………… 

21. Sposób zgłaszania problemów w przypadku wystąpienia usterki lub wady: 

Osoba do kontaktów serwisowych: ……………………………………………………. 

email: …………………………telefon: ………………………fax: …………………… 

 

§ 6 

Odpowiedzialność stron umowy 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

przedmiotu niniejszej umowy.  

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia powstałej szkody w pełnej 

wysokości. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) w wysokości 0,1% ceny brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień 

zwłoki w dostawie przedmiotu zamówienia,  

b) w wysokości 0,1% ceny brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy z tytułu zwłoki 

w usunięciu stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek przedmiotu umowy, za 

każdy dzień.  

c) w wysokości 20% ceny brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy, w przypadku 

niewykonania umowy przez Wykonawcę.  

d) łączna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 20% 

ceny brutto o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy.  

4. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował dostawę objętą niniejszą Umową 

bez należytej staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 

technicznymi, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, 

Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w całości lub w części z winy 

Wykonawcy.  



 

 

 

 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od daty 

wystawienia noty obciążającej. Kary mogą być potrącane z bieżącego wynagrodzenia 

lub z wpłaconego zabezpieczenia po bezskutecznym upływie terminu zapłaty kary 

umownej przez Dostawcę. Dopuszcza się potrącanie kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy.  

6. W przypadku, gdy wysokość kary umownej nie pokrywa powstałej w wyniku 

niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia szkody, Zamawiającemu 

przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy naprawienia pozostałej po zapłaceniu 

przez Wykonawcę kary umownej szkody na zasadach ogólnych. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy we wszystkich 

przypadkach określonych w odpowiednich przepisach Kodeksu cywilnego na 

wynikających z tych przepisach warunkach, oraz w innych przypadkach wyraźnie 

wskazanych w przepisach prawa lub w treści niniejszej Umowy, w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie, chyba że 

szczególny zapis niniejszej umowy zawiera regulacje szczególne.  

8. Zamawiający, w szczególności, może odstąpić od Umowy, w przypadku gdy:  

a) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;  

b) zwłoka w wykonaniu przedmiotu Umowy trwa dłużej niż 10 dni;  

c) Wykonawca realizuje Umowę niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w 

sposób sprzeczny z Umową, albo z nienależytą starannością, i mimo pisemnego 

wezwania Zamawiającego do zaprzestania naruszeń, w terminie nim wskazanym, 

nie zaprzestaje naruszeń,  

9. Zamawiający bez dodatkowego wezwania ma prawo do odstąpienia od umowy w 

terminie 30 dni za pisemnym powiadomieniem, w przypadku, gdy wysokość kary 

umownej obciążającej Wykonawcę na podstawie § 6 ust. 3 pkt a) osiągnie 20% 

wartości wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.  

 

§ 7 

1. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie tj. 

kwotę ……………………zł słownie ……………………………………….. w formie 

……………………….. i na warunkach, określonych w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

2. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną, pozostawiając na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji – w zależności od 

tego który termin upłynie później - 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia tj 

kwotę…………. zł. 



 

 

 

 

3. Kwota, o której mowa w ust 2. niniejszego paragrafu będzie zwrócona nie później niż 

w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji – w zależności od tego 

który termin upłynie później.  

4. W przypadku kiedy zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione będzie w 

formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej będzie ono nieodwołalne, 

bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie i powinno być wystawione na 

Zamawiającego jako Beneficjenta. Do gwarancji zastosowanie będzie mieć prawo 

polskie a sądem właściwym będzie sąd właściwy dla Beneficjenta. Treść gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego. 

5. W przypadku, gdyby termin ważności zabezpieczenia wniesionego w formie 

określonej w ust. 4 miał wygasnąć przed zakończeniem wykonywania zobowiązań 

wynikających z Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia 

Zamawiającemu nowej gwarancji lub aneksu do dotychczasowej gwarancji, 

przedłużających odpowiednio termin ważności zabezpieczenia, nie później niż na 14 

dni przed upływem pierwotnego terminu ważności zabezpieczenia. W przypadku 

niezastosowania się do niniejszego postanowienia Zamawiający uprawniony będzie do 

wystąpienia o wypłatę z dotychczasowej gwarancji i zatrzymania uzyskanych środków 

pieniężnych na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Treść gwarancji 

winna uwzględniać uprawnienie Zamawiającego wyrażone w zdaniu poprzedzającym. 

6. Zabezpieczenie w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy  

Zamawiającego - Santander Bank Polska numer konta 04 1500 1689 1216 8007 2937 

0000 z adnotacją: zabezpieczenie nr postępowania: ZP/05/2022. 

 

§ 8 

PODWYKONAWCA 

1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z 

umowy w całości lub w części. 

2. Strony uzgadniają, że Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcy z zastrzeżeniem jednak pełnej odpowiedzialności Wykonawcy za 

realizację umowy i nadzór nad podwykonawcą. 

3. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia treści zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego 

podwykonawcy i jego pracowników lub jego przedstawicieli jak za swoje własne. 

Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 

obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 

obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

4. Wszelkie konsekwencje nieterminowego regulowania zobowiązań wobec 

podwykonawców obciążają Wykonawcę, bez skutków prawnych dla Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować podwykonawców o warunkach 

niniejszej umowy. 



 

 

 

 

§ 9 

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji umowy są:  

a) Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontroli i przebiegu wykonania 

umowy przez Wykonawcę będzie: ………..…………………………………………  

tel ............................., fax. ………………………... ,email: ………………………. 

b) Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym będzie: 

…………….……………………………………………………………………..…  

tel ....................... , fax ................................ ,email: …………………………………  

 

§ 10 

Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej - aneksu, pod rygorem 

nieważności. 

2. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do umowy, w okolicznościach 

wskazanych w art. 455 ustawy prawo zamówień publicznych oraz określonych 

poniżej:  

a) zmiana wykonania terminu umowy - w przypadku:  

- niedotrzymania pierwotnego terminu realizacji umowy wynika z napotkania przez 

Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i 

niezależnych od nich, np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły 

wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne, epidemie, 

pandemie itp.), o okres trwania okoliczności wywołanych siłą wyższą 

udokumentowanych w sposób właściwy przez Wykonawcę.  

W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, w zakresie mającym wpływ na 

przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu 

przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w 

sposób należyty.  

b) zmiana wynagrodzenia: zmiana urzędowej stawki podatku VAT.  

c) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 

Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, 

restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego 

przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą 

innych istotnych zmian umowy, lub też w wyniku przejęcia przez zamawiającego 

zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.  

Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi 

bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie 

może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. W razie zaistnienia 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 



 

 

 

 

§ 11 

1. W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy strony są zobowiązane 

przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania polubownego. 

2. Wszczęcie postępowania polubownego następuje poprzez skierowanie na piśmie 

konkretnego roszczenia do drugiej strony. 

3. Strona ta ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia 

w terminie 10 dni od daty zgłoszenia. Brak ustosunkowania się do żądania strony 

będzie oznaczał uznanie roszczenia za uzasadnione. 

4. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

§ 12 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

§ 13 

Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

1. Oferta Wykonawcy, 

2. Specyfikacja warunków zamówienia, 

3. Klauzula informacyjna (RODO) 

 

WYKONAWCA                                                                              ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 3 do umowy nr ZP/05/2022 z dnia ………….2022 r. 

 

 Klauzula informacyjna dla kontrahentów ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. 

UE. L. 

z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informujemy: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. 

z siedzibą ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka, NIP: 8351567630, REGON: 

100441327, KRS: 0000296935, zwany dalej: „Administratorem”. 

2. Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ZGO 

AQUARIUM Sp. z o.o., ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka, lub telefonując 

pod numer: AQUARIUM CENTRUM FIT: +48 46-815-40-55 lub Zakład ZGO 

PUKININ: + 48 46-814-24-24. 

3. Może Pan/Pani również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem 

powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych – Mariusza Kuśmierskiego, 

pisząc na adres e-mail: IOD@secmed.pl 

4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla 

prawidłowej realizacji umowy, dla celów podatkowych, a także mogą być 

przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, 

jeśli takie się pojawią. 

5. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z 

realizacją powyższych celów.  

6. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i 

realizacji umowy. Brak podania danych osobowych skutkuje niemożliwością zawarcia 

umowy. 

7. Ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny 

przetwarzania Pani/Pana danych, brak ich podania może skutkować np. brakiem 

możliwości wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Pani/Pana rzecz. 

8. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, (tzn. 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną lub do 

podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) 

RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który 

na nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 

(tzn. przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów Administratora - do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). 

9. W razie dobrowolnie wyrażonej zgody na otrzymywanie od Nas informacji o ofertach 

lub usługach podstawą prawną takiego przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli osoba, której dane dotyczą 

wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym celu. 



 

 

 

 

10. Pana/Pani dane osobowe będą przez przetwarzane przez cały czas związania stron 

umową, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych 

roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku 

archiwizacyjnego. 

11. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek 

przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty 

świadczące na rzecz Administratora usługi, dla których zostały zawarte adekwatne 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

12. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani 

do organizacji międzynarodowych. 

13. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

14. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora 

przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

15. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec 

Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 

profilowania*. 

 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych 

osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych 

czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy 

aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, 

osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub 

przemieszczania się. 

 

 


